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Onderwerp : vragen intrekking dwangsombesluit 
 
 
Geachte fractieleden, 
 
Op 6 september 2016 stelt u een tiental vragen over ons besluit van 10 mei 2016 om het 
dwangsombesluit dat was gericht aan de heer Kat, en dat als last had het verwijderen van de 
opgaande beplanting op zijn percelen agrarische grond in de Wimmenummer- en 
Philisteinsche polder, in te trekken.  
 
Onderstaand volgt de beantwoording van uw vragen. 
 
1. Sinds wanneer is het college op de hoogte van het feit dat op weiland van S.J. Kat aan 

de Banweg 3 opgaande beplanting is aangebracht en waarom is er niet in een zo vroeg 
mogelijk stadium handhavend opgetreden? 

 
Wij zijn sinds het verzoek om handhaving is gedaan op 30 november 2011 op de hoogte van 
het feit dat opgaande beplanting is aangebracht. Op dat moment is een onderzoek gestart of 
handhavend optreden in de rede lag. Aanvankelijk is daarvan afgezien (zie antwoord op 
vraag 2), maar in heroverweging na bezwaar is op 30 juli 2012 besloten alsnog over te gaan 
tot  handhaven. Omdat niet op voorhand duidelijk was of in het betreffende bos beschermde 
flora en/of fauna aanwezig was, hebben wij in het kader van een van een zorgvuldige 
voorbereiding hier onderzoek naar laten doen. Dit onderzoek is uitgevoerd door Van der 
Goes en Groot in de periode april – september 2013. In de periode mei – oktober 2015 is 
(opnieuw) onderzoek gedaan. Dit onderzoek, op initiatief van de heer Kat, is uitgevoerd door 
Witteveen+Bos. 
 
Beide onderzoekbureaus komen tot verschillende conclusies, maar zijn het er wel over eens 
dat uiteindelijk de minister beslist of een ontheffing Flora- en faunawet noodzakelijk is en zo 
ja, of deze kan worden verleend.    
 
2. Bij brief van 23 november 2011 wijst u een handhavingverzoek van 28 juni 2011 op alle 

punten af. Uw conclusie: Wij zijn van oordeel dat de door ons te behartigen algemene 
belangen bij handhaving van bestemmingsplanvoorschriften en uw belang om 
handhaving minder zwaar wegen dan de bijzondere belangen van de ‘overtreders’ om de 
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illegale situatie in stand te laten. Reden waarom wij niet overgaan tot handhaving van de 
wettelijke voorschriften. Wat zijn deze bijzondere belangen van de ‘overtreders’ ? 

 
In het besluit van 23 november 2011 (voor de hiervoor aangehaalde conclusie, onder het 
kopje overweging en motivering) wordt dat als volgt aangegeven: 
 
“Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de beplanting in de Philisteinsche polder op 
gronden behorende bij het bestemmingsplan ‘Weidegebied 1994’ overgangsrechtelijk is 
beschermd. Handhavend optreden tegen de beplanting in de Philisteinsche polder is 
derhalve niet meer mogelijk. De beplanting in de Wimmenummer polder is niet 
overgangsrechtelijk beschermd. Desalniettemin zullen wij niet handhavend optreden, omdat 
handhavend optreden onder de gegeven omstandigheden niet proportioneel is. De 
beplanting is bijna twintig jaar geleden aangebracht. Daarenboven zal handhavend optreden 
niet tot het gewenste resultaat leiden, omdat in de omgeving meerdere opgaande beplanting 
is waargenomen, zoals bijvoorbeeld in het MOB-complex in Bergen. Bovendien maakt de 
beplanting, aanwezig in de Philisteinsche polder die wel overgangsrechtelijk beschermd is, 
de gewenste doorkijk ook onmogelijk. Handhavend optreden tegen de door aangeduide 
beplanting staat daarom niet in verhouding tot de te dienen belangen.” 
 
Van belang is voorts nog op te merken dat dit besluit – nadat hiertegen bezwaarschriften zijn 
ingediend – is ingetrokken. Wat in het primaire besluit is overwogen en geconcludeerd is zo 
bezien niet meer opportuun, omdat in de beslissing op bezwaar die motivering en conclusie 
is verlaten. 
 
3. Het bestemmingsplan is getoetst aan de Flora- en faunawet en er zijn geen 

belemmeringen voor de uitvoerbaarheid geconstateerd. Kunt U inzicht geven in de wijze 
hoe en waarop het bestemmingsplan is getoetst aan de Flora- en faunawet en waarom 
het daarnaast ook noodzakelijk was om nog een tijdrovend en kostbaar onderzoek naar 
de natuurwaarden van de bosschages uit te laten voeren? 

 
In het kader van een bestemmingsplanprocedure wordt wel algemeen onderzoek gedaan in 
het kader van de Flora- en faunawetgeving (Ffw), maar geen specifiek onderzoek op 
perceelsniveau. Specifiek onderzoek Ffw is slechts noodzakelijk indien er sprake is van 
werkzaamheden (zoals kap- of (ver)bouwwerkzaamheden) waarbij de verwachting is dat de 
leefomgeving van beschermde soorten wordt verstoord of bij een vergunning / planologische 
procedure (zoals een herziening van een bestemmingsplan), die de hiervoor bedoelde 
werkzaamheden mogelijk maakt. 
 
In het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid (LGZ) is de bestemming van de gronden van 
het betreffende perceel niet gewijzigd. Er was derhalve ook geen reden voor nader, specifiek 
onderzoek Ffw.  
 
4. Gedurende het handhavingtraject werd door de ‘overtreder’ een omgevingsvergunning 

aangevraagd en door het college verleend voor de bouw van een grote potstal op 
hetzelfde  agrarisch perceel waar ook het illegale bos staat. De ‘overtreder’ wenst in het 
ene geval niet mee te werken aan de uitvoering van de bestemmingsplanregels en voor 
het andere geval lukt het hem maximaal gebruik te maken van de regels en 
vrijstellingsmogelijkheden van het bestemmingsplan. Heeft het college overwogen om de 
behandeling van de aanvraag ‘potstal’ op te schorten tot er zicht was op een oplossing in 
de handhavingzaak? En zo ja, wat waren de beweegredenen om dat niet te doen? 
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Dat is niet door ons overwogen. Het betreft hier twee verschillende kwesties, die los van 
elkaar moeten worden gezien en beoordeeld. Het is bovendien rechtens niet mogelijk, want 
in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur, de behandeling van een aanvraag aan te 
houden om redenen die gelegen zijn buiten de aanvraag zelf (het zogenaamde verbod van 
detournement de pouvoir, dat inhoudt dat een bestuursorgaan geen misbruik mag maken 
van de aan hem toegekende bevoegdheid). 
 
5. De aanvraag ontheffing Flora- en faunawet werd gedaan door de ‘overtreder’ op basis 

van de resultaten van het in zijn opdracht uitgevoerde onderzoek naar de 
natuurwaarden. Relevante informatie over de schade die de begroeiing toebrengt aan 
het door de bestemmingsplanregels beschermde weidevogelgebied ontbreekt.                                             
Waarom heeft het college de aanvraag niet d.m.v. een contra-expertise op volledigheid 
getoetst? 

 
Het is niet aan ons de aanvraag te beoordelen op volledigheid. Het is de (exclusieve) 
bevoegdheid en verantwoording van de minister de aanvraag te toetsen op juistheid en 
volledigheid. 
 
6. Het ministerie van EZ heeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet verleend vanwege 

de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Het in opdracht van het college 
uitgevoerde natuuronderzoek leverde andere resultaten op. De conclusie hieruit was dat 
de aanwezige diersoorten niet afhankelijk zijn van de aanwezigheid van het illegale bos.                              
Waarom is er geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de 
weigering om ontheffing te verlenen? 

 
Wij zijn niet in bezwaar gegaan, omdat de kans dat het indienen van bezwaar effect zou 
sorteren nihil werd geacht. Allereerst, omdat het wij geen belanghebbende zijn bij de 
weigering. Het is staande jurisprudentie dat bij een weigering alleen de aanvrager wordt 
aangemerkt als belanghebbende. Daarnaast, mocht de Minister ons toch ontvankelijk in ons 
bezwaar verklaren zouden wij in een later eventueel beroep aanlopen tegen de volgende 
hindernis: het relativiteitsbeginsel. De reden van de gemeentelijke klacht valt niet onder het 
doel waarvoor de Ffw is geschreven (dat is namelijk het beschermen van bedreigde flora en 
fauna), maar om te bewerkstelligen dat een illegaal geplant bos kan worden gekapt.  
 
7. De illegale bosaanplant grenst aan het vliegveld en heeft een grote negatieve invloed op 

dit EHS-gebied wat door Natuurmonumenten wordt beheerd. Heeft het college met de 
provincie en Natuurmonumenten overleg gevoerd alvorens een besluit te nemen? 

 
Nee, er is geen overleg met de provincie en Natuurmonumenten geweest.    
                                                                            
8. Bij bouwplannen waar beschermde diersoorten aanwezig zijn wordt de oplossing 

gevonden in compensatie elders en als dat niet mogelijk blijkt wordt er een afkoopsom 
bepaald. Heeft het college ook onderzoek gedaan naar deze en andere mogelijkheden 
om het bos te verwijderen? 

 
Nee, andere mogelijkheden zijn niet onderzocht. 
De kern van deze zaak is dat sprake is van ‘conflicterende regelgeving’: de gemeente eist 
dat er wordt gekapt, maar van de minister mag dat niet. 
 
Het besluit van de Minister vindt zijn grondslag in de Ffw. Dat besluit heeft naar onze mening 
voorrang, omdat de Ffw hogere wetgeving is en daarom – mede gelet op de (hogere) 
belangen die de Ffw dient – prevaleert. De Ffw is een wet in formele zin (waarin de 



 

 
 

4 
 

Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn geïmplementeerd) en dus van hogere orde dan 
het door de raad vastgestelde bestemmingsplan en het op grond daarvan gebaseerde 
handhavingbesluit. 
 
9. In de nabijheid van het omstreden bos ligt het MOB-complex, hiervoor is een nieuw 

bestemmingsplan in voorbereiding. Er ligt een ‘ Publiek Programma van Eisen’ waaraan 
het nieuwe BP moet voldoen. Een eis is dat het westelijke deel van dit complex, 
momenteel nog een bosgebied, weer weiland moet worden. Door middel van welk 
voorstel in het concept bestemmingsplan denkt het college dit te kunnen realiseren? 

 
Het vrijmaken van het westelijke deel van het complex zal op twee manieren worden 
vastgelegd. Ten eerste in een voorwaardelijk voorschrift in het bestemmingsplan. Dit houdt in 
dat andere werkzaamheden pas mogen worden uitgevoerd als het westelijk deel is 
vrijgemaakt. Verder zal dit ook worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 
 
10. Door niet te handhaven staat het college strijdig gebruik toe en schept daarmee een 

precedent. Hoe denkt het college precedentwerking te voorkomen? 
 
Precedentwerking is alleen van toepassing bij vergelijkbare zaken. Het lijkt ons niet 
waarschijnlijk dat in de toekomst weer onopgemerkt een bos van dergelijke omvang in een 
vergelijkbare periode zou ontstaan.    
 
 
Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

  
M.J. Pothast drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
1  
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Schriftelijke vragen   

ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  
 

 
Fractie         :  Gemeentebelangen 
 

Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 
 

Datum 6 september 2016 

Onderwerp Intrekking dwangsombesluit 

Toelichting Op 10 mei heeft het college op verzoek van S.J. Kat, vanwege de 
geweigerde ontheffing van de Flora- en faunawet, de last onder 
dwangsom opgeheven. De last behelst het verwijderen van de opgaande 
beplanting op zijn percelen agrarische grond in de Wimmenummer- en 
Philisteinschepolder. Deze gronden zijn volgens de planvoorschriften 
bestemd voor agrarische doeleinden. Daarnaast zijn ze bestemd voor het 
behoud en herstel van de in het plangebied voorkomende 
landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden, onder 
andere in de vorm van landschappelijke openheid in de vorm van 
agrarisch gebruikte weidegronden en broed-,fourageer-, en rustgebieden 
voor weidevogels. Het aanplanten van een bos is daarmee in strijd. 
Daarbij is het bos een uitvalsbasis voor predatoren voor aanvallen op 
trekvogels en weidevogels en hun broedsel en kuikens. Om die reden is 
het gebied in het op 2 juli 2013 vastgestelde bestemmingsplan 
uitdrukkelijk opnieuw bestemd als ‘Agrarisch landschapsbehoud’. 
Het college moet de bestemmingsplannen en overige regelgeving 
handhaven. Door het intrekken van het dwangsombesluit en af te zien 
van verdere handhaving voldoet het college niet aan de opdrachten van 
de raad. Dit besluit heeft grote consequenties voor het ruimtelijk beleid 
en handhaving blijkt afhankelijk van een adhoc-beslissing  van het 
college. In dit geval lijkt het er op dat het college de ‘overtreder’ wel heel 
erg ter wille is en dat de doelstellingen van de structuurvisie om de 
aanwezige natuur- en landschapswaarden te behouden en te versterken 
ondergeschikt zijn gemaakt aan de wensen van de ‘overtreder’. 
Het is voor GB onaanvaardbaar dat het unaniem aangenomen ruimtelijk 
beleid op hoofdlijnen wordt genegeerd. 
 

Vragen 1. Sinds wanneer is het college op de hoogte van het feit dat op 
weiland van S.J. Kat aan de Banweg 3 opgaande beplanting is 
aangebracht en waarom is er niet in een zo vroeg mogelijk stadium 
handhavend opgetreden? 

2. Bij brief van 23 november 2011 wijst U een handhavingverzoek van 
28 juni 2011 op alle punten af. Uw conclusie: Wij zijn van oordeel dat 
de door ons te behartigen algemene belangen bij handhaving van 
bestemmingsplanvoorschriften en uw belang om handhaving minder 
zwaar  wegen dan de bijzondere belangen van de ‘overtreders’ om 
de illegale situatie in stand te laten. Reden waarom wij niet overgaan 
tot handhaving van de wettelijke voorschriften.                                                                 
Wat zijn deze bijzondere belangen van de ‘overtreders’ ? 

3. Het bestemmingsplan is getoetst aan de Flora- en faunawet en er 
zijn geen belemmeringen voor de uitvoerbaarheid geconstateerd.  
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Kunt U inzicht geven in de wijze hoe en waarop het 
bestemmingsplan is getoetst aan de Flora- en faunawet en waarom 
het daarnaast ook noodzakelijk  was om nog een tijdrovend en 
kostbaar onderzoek naar de natuurwaarden van de bosschages uit 
te laten voeren?        

4. Gedurende het handhavingtraject werd door de ‘overtreder’ een 
omgevingsvergunning aangevraagd en door het college verleend 
voor de bouw van een grote potstal op hetzelfde  agrarisch perceel 
waar ook het illegale bos staat. De ‘overtreder’ wenst in het ene 
geval niet mee te werken aan de uitvoering van de 
bestemmingsplanregels en voor het andere geval lukt het hem 
maximaal gebruik te maken van de regels  en 
vrijstellingsmogelijkheden van het bestemmingsplan.  Heeft het 
college overwogen om de behandeling van de aanvraag ‘potstal’ op 
te schorten tot er zicht was op een oplossing in de handhavingzaak? 
En zo ja, wat waren de beweegredenen om dat niet te doen? 

5. De aanvraag ontheffing Flora- en faunawet werd gedaan door de 
‘overtreder’ op basis van de resultaten van het in zijn opdracht 
uitgevoerde onderzoek naar de natuurwaarden. Relevante informatie 
over de schade die de begroeiing toebrengt aan het door de 
bestemmingsplanregels beschermde weidevogelgebied ontbreekt.                                                                                            
Waarom heeft het college de aanvraag niet d.m.v. een contra-
expertise op volledigheid getoetst? 

6. Het ministerie van EZ heeft geen ontheffing van de Flora- en 
faunawet verleend vanwege de aanwezigheid van beschermde 
diersoorten. Het in opdracht van het college uitgevoerde 
natuuronderzoek leverde andere resultaten op. De conclusie hieruit 
was dat de aanwezige diersoorten niet afhankelijk zijn van de 
aanwezigheid van het illegale bos.                                                                 
Waarom is er geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in 
beroep te gaan tegen de weigering om ontheffing te verlenen? 

7. De illegale bosaanplant grenst aan het vliegveld en heeft een grote 
negatieve invloed op dit EHS gebied wat door Natuurmonumenten 
wordt beheerd.                                                                             
Heeft het college met de provincie en Natuurmonumenten overleg 
gevoerd alvorens een besluit te nemen? 

8. Bij bouwplannen waar beschermde diersoorten aanwezig zijn wordt 
de oplossing gevonden in compensatie elders en als dat niet 
mogelijk blijkt wordt er een afkoopsom bepaald.                        
Heeft het college ook onderzoek gedaan naar deze en andere 
mogelijkheden om het bos te verwijderen? 

9. In de nabijheid van het omstreden bos ligt het MOB-complex, 
hiervoor is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Er ligt een ‘ 
Publiek Programma van Eisen’ waaraan het nieuwe BP moet 
voldoen. Een eis is dat het westelijke deel van dit complex, 
momenteel nog een bosgebied, weer weiland moet worden.                                                                                                                            
Door middel van welk voorstel in het concept bestemmingsplan 
denkt het college dit te kunnen realiseren?                                                                                                                         

10. Door niet te handhaven staat het college strijdig gebruik toe en 
schept daarmee een precedent.                                                           
Hoe denkt het college precedentwerking te voorkomen? 

 
Naam en ondertekening 

 
 
 

Fractie Gemeentebelangen 
Cor Kraakman 
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